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Dan karijera na Sveučilištu u Zagrebu održat će se 14. listopada 

u prostorima Studentskoga centra 

 
 

U četvrtak 14. listopada 2021. od 10 do 15.30 sati u prostorima Studentskoga centra u 

Zagrebu (prizemlje, i prvi kat ‒ Stablo znanja) održat će se manifestacija Dan 

karijera. 

 

Događanje zajednički organiziraju studentska udruga BEST Zagreb, Stablo znanja 

Studentskoga centra i Ured za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Riječ je o događaju namijenjenom studentima te njihovu povezivanju s 

predstavnicima tržišta rada kako bi se informirali o praktičnim znanjima koja su 

potrebna i važna poslodavcima.  

 

U okviru programa studenti će dobiti informacije kako svoju ideju mogu pretvoriti u 

uspješan posao, kako se upustiti u poduzetništvo, dobit će savjete za razvoj karijere, 

upoznati se s potrebama tržišta rada, doznati kakve kandidate za radna mjesta žele moderni 

poslodavci, dobiti dodatna znanja iz područja liderstva te doznati kako kreativno 

razmišljati u području digitalnoga marketinga.  

 

Program Dana karijera Sveučilišta u Zagrebu ove je godine podijeljen u tri dijela. U prvom 

dijelu programa izlaganja će održati Dora Zane, suradnica na StartUp programima u 

Nizozemskoj, i Iva Majstorović, Employer Branding direktorica u kreativnoj digitalnoj 

agenciji Degordian.  

 

U drugom dijelu programa studentima će prezentacije održati Saša Cvetojević, direktor 

tvrtke Insako, Ana Popović iz odjela za ljudske resurse tvrtke Vertiv te David Rey 

Hudeček, direktor tvrtke Ding jobs, a sistem-inženjer Ivan Brlas sa studentima će 

podijeliti svoja iskustva u zapošljavanju i radu u tvrtki Rimac automobili. Ovaj dio 

programa Dana karijera završit će panel-diskusijom pod nazivom Stručna praksa kao 

ulaznica u poslovni svijet, u kojoj će sudjelovati predstavnici tvrtki ZICER, Bonsai.tech i 

Vertiv. 
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Treći dio programa Dana karijera na Sveučilištu u Zagrebu posvećen je praktičnim 

razgovorima za posao studenata s poslodavcima. Riječ je o nizu petominutnih razgovora 

za posao između potencijalnih kandidata i potencijalnih poslodavaca, koji će tako dobiti 

bolji pregled profila studenata na tržištu rada. Svaki će poslodavac u tih pet minuta svakom 

kandidatu postaviti niz pitanja koje smatra važnima u postupku odabira potencijalnoga 

budućega zaposlenika. Na taj se način tvrtkama omogućuje lakši pristup motiviranim 

studentima te brže i učinkovitije pronalaženje kvalitetnih zaposlenika, kao i prijenos 

poduzetničkih iskustava i znanja studentima. U tom dijelu programa sudjelovat će tvrtke: 

Bonsai.tech, dSpace, SHAPE 404, ZICER, INTEC, Vertiv, 2e Sytems, Visage 

Technologies i Uprise. 

 

Zainteresiranim studentima koji će sudjelovati u programu manifestacije obratit će se 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednica studentske udruge 

BEST Zagreb Anja Macan te voditeljica projekta Sara Sulen. 

 

 

U prilogu priopćenja šaljem Vam detaljan program Dana karijera Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

 

 S poštovanjem, 

 

 dr. sc. Tamara Dagen 

 mob. 099 4564 443 


